
Oznámení o přijetí Veřejného návrhu smlouvy

Jméno (název): ...…………………………………………………. r.č. (IČO): ………….…..……………...……

bytem (sídlem): ….…………………………………………………………………………………………..……...

kontaktní telefon: ………………………………. kontaktní e-mail: ……………………...………………………

(dále jen „Akcionář“), tímto bezpodmínečně přijímá veřejný návrh smlouvy ze dne 17. července 2014 učiněný 
společností Pražské služby, a.s., IČO: 60194120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „Navrhovatel“) na odkoupení 
akcií Navrhovatele (dále jen „Veřejný návrh“), a to ve vztahu k následujícím akciím emitovaným Navrhovatelem 
a vlastněných Akcionářem:

(i)   ………………….…. kusů kmenových, zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, 
emitovaných Navrhovatelem, ISIN: CZ0009055158, které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (dále 
jen „Kmenové Akcie“),

(ii)   .………………….. kusů prioritních, zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 400,- Kč každá, 
emitovaných Navrhovatelem, ISIN: CZ0009100830 (dále jen „Prioritní Akcie“; Kmenové Akcie a Prioritní Akcie 
dále též jen „Akcie“)1 

vedených na majetkovém účtu číslo ……………………………………………………….……….,2 vedeným 

u …………………..……………………………….,3 a to za cenu 1.567 Kč za jednu Kmenovou Akcii a 627 Kč za 
jednu Prioritní Akcii.

Kupní cenu za převáděné Akcie převeďte za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu na bankovní účet č. 

…………………………………..…….. vedený u ……………….……………………….

Akcionář prohlašuje, že (i) je výlučným majitelem shora uvedených Akcií a je oprávněn s nimi nakládat; (ii) na 
Akciích nevázne žádný dluh, zástavní právo, předkupní právo ani žádné jiné zatížení nebo omezení jakékoli 
povahy ve prospěch třetí osoby; (iii) Akcie jsou převáděny se všemi právy, která s nimi mají být podle příslušných 
právních předpisů a/nebo stanov Navrhovatele spojena.

V ……………………………. dne …………………………….

Úředně ověřený podpis4: ……………………………………….

1  V případě, že je Akcionář vlastníkem pouze některého druhu akcií, doplní počet pouze u toho druhu Akcií, jejichž je 
vlastníkem.
2  Upozorňujeme, že se nejedná o bankovní účet, ale o samostatný účet, na kterém jsou vedeny Akcie. Číslo majetkového účtu 
tvoří dvanáctimístné číslo, které vždy začíná trojčíslím 808 nebo 100. Číslo majetkového účtu je vždy numerické, dvanáctimístné  
a neobsahuje žádná písmena.
3  Prosím uveďte obchodníka s cennými papíry, kde je majetkový účet veden; v případě, že se jedná o účet v nezařazené 
evidenci, prosím uveďte „CDCP“.
4  Právnické osoby uvedou současně název právnické osoby (např. formou razítka). Podpis Akcionáře nebo jeho zástupce musí 
být na formuláři úředně ověřen. Akcionář je povinen přiložit dokumenty uvedené v článku 6.4 Veřejného návrhu.


